INTERVIEW

AAN HET WOORD

‘DE MENSEN OM ME
HEEN WETEN INMIDDELS
WIE IK BEN. IK WERK
HARD, NEEM GEEN
BLAD VOOR DE MOND,
MAAR ZAL JE OOK NOOIT
UITKNIJPEN. HET HEEFT
GERESULTEERD IN FIJNE
SAMENWERKINGEN.’
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NOG NOOIT EEN HAMER IN
HANDEN GEHAD
Pieter de Boer is de jongste in een gezin met drie
kinderen. Zijn moeder zat in de verzorging, zijn vader
in het onderwijs. Geen broednest voor ondernemerschap zou je denken. Maar niets blijkt minder waar.
‘Ik heb altijd al geweten dat ik timmerman wilde
worden en dat is best gek, want op mijn Limburgse
oom na zat niemand in mijn omgeving in het vak. En

HOEWEL DE TERM MEESTAL WORDT GELINKT
AAN IEMAND MET EEN WAT HOGERE LEEFTIJD,
OMSCHRIJVEN WIJ PIETER DE BOER MET ZIJN
36 JAAR GRAAG ALS FLAMBOYANT. HIJ PRAAT
GEMAKKELIJK, HEEFT EEN OVERDUIDELIJKE
PASSIE VOOR ZIJN VAK EN IS ONGEKEND
GEDREVEN EN AMBITIEUS.
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timmeropleiding nooit een hamer heb vastgehouden.
Ook niet in mijn vrije tijd. En tóch wist ik zeker dat dit
mijn roeping was. Ik begon na de mavo op de timmerschool waar ik een soort starttoets moest doen om
mijn niveau te bepalen. Zowel op theoretisch als op
praktisch vlak leek het nergens op. Zo’n toets duurt
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wat ook bijzonder te noemen is, is dat ik tot aan de

gemiddeld twee uur, mij hebben ze na tien minuten
uit mijn lijden verlost. Ik moest gaan voorschakelen
zoals ze dat noemen. Maar ik was gedreven, dus in
plaats van de zes maanden die ervoor staan, heb ik
het voorschakelen binnen vier maanden afgerond.
Vervolgens mocht ik op zoek naar een werkgever.
Toen ik met mijn brommer over de Kanaaldijk in
Koedijk reed, zag ik aannemersbedrijf Oostwouder.
Ik stapte af, liep naar binnen en stelde me voor. Dat
was het begin van mijn timmercarrière.’ >>
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AL EEN HELE KEREL

maar weinig van de omgang met collega’s en lastige

‘Ik startte in de wintermaanden en wist niet wat me

situaties- zetten mij aan het denken over mijn toe-

je me niet. De mensen om me heen weten inmid-

overkwam. Van de warme schoolbanken naar het

komst. Na een korte periode bij Hecon Bouwgroep

dels wie ik ben. Ik werk hard, neem geen blad voor

realiseren van een dakopbouw in de sneeuw, het was

ben ik teruggegaan naar een kleine aannemer uit

de mond, maar zal je ook nooit uitknijpen. Het heeft

als een militaire training. Van de veertien broodjes

Oudorp, Mooij en Koomen. Maar toen ik me ook bij hun

geresulteerd in fijne samenwerkingen.’

die ik elke dag smeerde, was de helft om half tien al

met de bedrijfsvoering begon te bemoeien, bedacht

op. Een geweldige ontgroening voor de zestienjarige

ik me dat ik maar beter voor mezelf kon beginnen.

WIE IS HIER DE BAAS?

puber die ik was. En eenmaal thuis speelde ik eerst

En zo geschiedde. In 2007, ik had nog anderhalf jaar

‘Mijn leeftijd en het feit dat ik gewoon mee zwoeg op

een potje FIFA voordat ik tijdens het avondeten drie

te gaan voor ik mijn aannemersdiploma zou halen,

de werken zorgen ervoor dat partijen vaak niet weten

keer opschepte. Maar het was het waard. Ik maakte

begon ik na goed overleg en met alle steun van mijn

wie de baas is. Ik heb net zoveel stof in mijn haar als de

een enorme groei door. In mijn werk voor Oostwouder,

vriendin, inmiddels mijn vrouw, mijn eigen bouwbe-

rest van mijn team. En dat hou ik zo. Niemand is beter

maar ook als beunhaas. Daar ging ik elke zaterdag

drijf. Ik huurde een deel van de werkplaats van Oost-

dan een ander, iedereen is even belangrijk. Daarom

met mijn waterpas van anderhalve meter onder mijn

wouder en ging aan de slag. Voornamelijk met eigen

maak ik mijn team ook regelmatig deelgenoot van

arm en de zaag tussen mijn tanden. Het was vallen

projecten, want inhuur vond ik minder interessant.’

mijn gedachten, problemen en successen. Door je

en opstaan. En dus niet altijd leuk. Had ik twintig

TEGEN DE STROOM IN

er van alles mis ging. Maar wat een geweldige leer-

‘Al snel zat de halve kantine van Oostwouder vol met

vrouw is uiteindelijk de belangrijkste schakel naar

school. Tegelijkertijd groeide ik door tot volwaardig

de zzp’ers die ik inhuurde en besloot ik een eigen

succes. Zonder steun of begrip kun je je niet volledig

timmerman en besloot ik mijn uitvoerdersdiploma

bedrijfspand te huren. Daar groeiden we gestaag

focussen op je bedrijf. De enige wens die ik nog heb, is

te gaan halen. En ik vond mezelf -ik was een jaar of

door. In projecten -we deden in eerste instantie voor-

om architect te worden. De bedoeling was om dat voor

19- al een hele kerel. Ik vond overal wat van. Toen ik

namelijk aanbouwtjes en groeiden langzaam richting

mijn veertigste te realiseren, maar ik besef dat dat nu

wegging bij Oostwouder vroeg de eigenaar me een

de bouw van vrijstaande woningen- maar ook in uit-

wel heel erg krap wordt. Maar dat ik de opleiding ga

brief te schrijven waarin ik mijn visie op het vak toe

straling. Alle Pieter de Boer-collega’s lopen in nette

volgen, staat als een paal boven water. Ik denk dat mijn

kon lichten. Niet lang daarna stuurde ik vier A4-tjes

werkkleding, onze bussen zijn altijd netjes, op elk

praktijkervaring een geweldige meerwaarde is en me

zijn kant op. Achteraf gezien heb ik toen onbewust

werk staat een reclamebord van ons bedrijf en roken

een voorsprong geeft in de architectuur.’

mijn eigen ondernemingsplan geschreven.’

is op de werkplaats verboden. Dat je rookt moet je
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onvoorwaardelijke steun en luisterend oor van mijn

OVER HET BOUWBESLUIT

last van te hebben. De drive naar ultieme kwaliteit

‘Wij bouwen alles onder architectuur en krijgen

‘Ik kon als 19-jarige kersverse uitvoerder bij Hecon

heeft ons gebracht waar we nu staan. Daar ben ik

daarmee de eisen uit het bouwbesluit eigenlijk al

bouwgroep aan de slag. Daar moest ik als groentje

van overtuigd. In de periode dat er minder werk was,

kant-en-klaar vertaald in het ontwerp. Een maz-

-assistent uitvoerder- het bouwteam aansturen dat

in 2008 begon de crisis, is ons bedrijf gegroeid. Echt

zeltje, want het is ongelooflijk taaie kost. Wat ik

een appartementencomplex in Zandvoort zou rea-

tegen de stroom in. In die tijd wees ik ook mijn onder-

liseren. Maar ik had nog nooit te maken gehad met

aannemers op ons beleid. Op de werken moet het

werken van deze omvang. De kelder alleen al was

netjes zijn en roken doe je dus maar op een andere

een paar duizend vierkante meter en de mensen die

plek. Ik weet nog goed dat verschillende onderaan-

het moesten realiseren, waren allemaal ouder dan ik

nemers dachten dat ik gek was geworden, maar ik

was. Maar ik stond mijn mannetje. De stroeve con-

heb mijn poot stijf gehouden. Ook naar leveranciers

tacten -achteraf snap ik dat heel goed, ik was nog zo

toe. Dat ik kritisch ben, is eigenlijk een goed teken.

jong, had overal wat op aan te merken en snapte nog

Want als ik niet meer met je wil werken, dan hoor
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zelf weten, maar daar hoeft de opdrachtgever geen

BEMOEIAL
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kwetsbaar op te stellen, krijg je zoveel terug. Maar de

uur gewerkt voor een opbrengt van € 80,-, omdat

jammer vind, is dat het Bbl alleen geldt voor nieuwbouw. Als je kwaad wilt, kun je een oude muur en de
fundering behouden en verder een volledig nieuw
huis bouwen, zonder dat je hoeft te voldoen aan het
besluit. Dat is krom. De gezondheid van mensen zou
leidend moeten zijn. En ook wat betreft de gebruiksvriendelijkheid is er een wereld te winnen. We zijn toe
aan échte vernieuwing.’
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